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Proksisiuma plano de la VII I-a Konferenco de 
SETiMSai^lTanfags ......

La unua tago - 16.07.74.
Matene x Vono Iraj registri^® de la konferencanoj.
Posttagmezo : Malfermo.Enkonduka parolo de A.Gene&rov. 

Raportoj do lekaj kluboj.
Vespere : Llbert ritana disputo.

La dua tago - 17.07.74.
Matene : Raprtoj de la lokaj klube j,
Pesttagmeze : Intema kluba vivo (struktura, kunvenoj,gvidado,fi

nancoj ktp.)
Lab oro kan progresantoj.

Vespero : Disputo «Kiun k lubin vi povas neal modela?"
La tria tago - 18.07.74.

Matene : Taka agado en SETM.Raportoj do V.Laptev kaj de la fake
stroj.
Informado en SEJM ("Aktuale","Akerdo»,KKK ktp)

Posttagmeze : Financaj aferoj.Raporto de A.Vizgirdas.
Lernejaj aferoj.Raporto do U.Stareduhc^v. 
Rilatoj kun oficialaj instancaj.Raporte de
V.AroleviS.kun  raporto de B.Kolker,lokaj sciigoj.

Ve opere : Disputo "Kiel fari nian pregranon konforma al la nua- 
кейф©?"

La kvara tago - 19.07.74.
Matene t Eksterlandaj rilatoj de SEJM.Raporto de D,Cibulevskij. 

interstacia korespondado kiel grava formo de E-laboro.
Posttagmezo : Senaeraj arangoj (SEJT,ESKT) kaj ilia perspektive. 

Programo de SEJT-16*
Regionaj kaj aliiaj renkontigaj,ilia organizo.

Vespero : Disputo "Cu devas SE-Tff plenuni funkciojn de generala 
landa movado?"

La kvina tago - 20.07.74.
Matene : Probleme d® aga en SEJM. Propeno pri fondo de SEM,event

ualaj fomoj kaj manieroj de ĝia realigo. 
Esperant® kaj scienco.

Posttagara zo s Sekretariaj aferoj.Raporto de V.Ĵilas.
Rezultoj d® la socialisma konkurado.Akcepto do no- 
v aj grupoj al SEJM kaj punrimedoj kontraŭ la mala
ktivaj.
Elektado de nova Komitato kaj fakestroj.Sonĝoj on 
la Regulare kaj Taksa demandaro,Akcepto de decidoj. 
Femo da la Konferenco.

Vespere j Disputo "Kio eajas disciplino en SEJM?*
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La sean tage - 21.07-74. 

Valsas s Kunside de la neve Ksaitata. 
Vespere t Luu la pragraae de SEJT-XVI. 
ĉiuj klubeetrej estas petataj prepari hej 
prtej pri la agade ankaŭ kslkainutajn rap
a) internaclaj kantantaj;
b) rilata de lakaj instancaj
c) faka lebera;
d) S-labare en lerneje.

al Esperante;
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da SEJM V.Arel

Tenpe
3-9
9- 10
10- 1Л
11- 12
13- 14
14- 15
15- 16
16- 17
17- 18

Pregrane de la SETT-KVT^ 
La 21.07.74.
I-a pregrane
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II-s

18- 19
19- 20
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La 22.07.74.
7- 8
8- 9
9- 10
10- 11
11-12
12-13
13- 14
14- 15
15- 16
16- 17
17- 18
18- 19
19- 20
20- 21
21-22
22-23

E—Unive rsi t ata

Semere Universitate

Pareliga kuras 
Tnstrue de kantaj 
i-l ege je

Tradukista kuri 
Vikierine

REGIO1AJ K U

Pare!iga kura®
S-ludaj per pregi*  santaj 
Pedagogia seminari©

E TRUOJ
DANCOJ

La 23.07.74.
7-8
3-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13- 14
14- 15
15- 16
16- 17

S-Universitate
Завета Universitate

Tradukista kurt?© Paroliga kursa
Кепкигчэ de vari-sciantaj
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17-18 konkurso de interpretistoj pedagogia seminario
18- 19
19- 20

Diskutklubo

20-21 ?' S Э f 0 DE N A :? KICI NTOJ
21-22 _ n ш
22-23

La 24.07.74,
9-10 E-Universitnto Paroliga kureo
10-11 ••«OO
11-12 Somera Unlversit ato Instruo de kantoj

• 12-13 Pedagogia seminario
13- 14
14- 15
15- 16 Tradukista kurso Paroliga kurso
16-17 — n— Pedagogia seBinario
17-18 SPORTAJ K 0 U K U R 0 J
18-19
19-20 кяжккктв
20-21 KONCERTO
21-22 .и.
22-23

La 25.07.74.
9-10 E-Universiteto Paroliga kurso
10-11

• 11-12 Somera universitato E-legejO
12- 13
13- 14
14- 15
15- 16 Tradukieta kurso Paroliga kurso
16-17 Prele$so(rusl)fbr progresantoj
17*18
18-19

Fakaj kunvenoj

19- 20
20- 21 GAJA VESPERO
21-22 — « •
22-23

La 2$.07.74.
9-10 E-Universitato Paroliga kurso
10-11
11-12 Somera Universitato Instruo de kantoj
12- 13
13- 14
14- 15

E-Iagejo

15-16 Tradukista kurso Pedagogia seminarior16-17 NEPTUN-FESTO
17-18 — ” —
18- 19
19- Ю

- " -

Э*-21 KONCERTO
21-22 « w *
22-23

La 2Z.OZ.74.
7-8 FI $ KAPTISTA KO N KURSO
8-9 « «t —
9 -10 - * •



45 Aktuale-6(IO)
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15 Sipekskureo
15-16 * * *
16-17
17-18
18-19 Diskutklubo
19-20
20-21 K G S
21-22 w N «,
22-23

La 28.07.74.
9-10 E-Universitato Paroliga kurso
10-11
11-12 Pedagogia seminario Instruo de kantoj
12-13 Somera Universitato Prelego (ruel) por progresanta
13-141 A—1 R
1Б-16 Tradukista kurso Paroliga kurso
16-17
17-18 KOMA KAJ GRUPAJ FOTADOJ
18-19
19-20
20-21 KONCERTO
21-22 -*>  w ав
22-23 *

La 29.07.074.
9-10 ^Universitato Paroliga kurso
10-11
11-12 Somera Universitato Instruo de kantoj
12-13 — n»
13-14
14-15
15-16 Konkurso de tradukistoj Bela lego(konkurso)
16-17 E-legejo
17-18
18-191 о on MITINGO
20-21 Poezia vespero
21-22 — w—
22-23

La 30.07.74. 1

9-10 E-Universitato Paroliga kurso
10-11 ekzamenoj ekzamenoj
11-12
12-13 SOLENA PERMO
13-14
14-15
15-16 LOTERIO
16-17 <» H «e
17-18 (kunveno de klubestroj)
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19- 20 ,
20- 21 MASDO-BALO
21- 22 (adiaŭa)
22- 23 Komuna koncerto
23- 24

En la plano povas okazi negrandaj Sangoj.
Klubestroj, atenton

Estaa le tempo
Mi esDeras, ke la raportoj pri la agado (periodo 1.1.1974 -

• 30.VI.1974) baldaŭ finpretoe.Se ne eblas, ke la raportoj ati
ngu min ĝis Is 13-a de julio,kunprenu i|in al la Konferenco.a

La Konferencon vent kun 3-5 minuta geportŭa raporto.Jen g- 
ia enhavo:

l.La  familinomo kaj nomo do la raportanto.2.Kiu E-klubo.
3.Posteno de la raportantojn la klubo),4.Kiu estas la prezi
danto. 5.Kiom da membroj entute estas, 6.Kiom da partoprenos la 
Konferencon, partoprenos SEJT-on,7.La plej gravaj atingoj en la 
1973-74 agadjaro (nur nomi).8.Cefaj malfacilaĵoj.9.Perspektivoj 
po» plia aktivadonde la klubo.lO.Kiu estos SEJM-Reprezentanto 
en la 1974-75 agadjaro.

Se neniu el «sankta” triopotla kluba prezidanto,sekretario, 
SEJM-Reprezentanto - povo» veni la Konferencon,rajtigu paroli 
aliun.En la plej malbona obazo sendu ankaŭ tiun raporton al mi.

Ci» la revido,tamen.
Sekretario de SEJM-Konsilantaro V.Silas,Vilnius

Prafau kun vi al La SEJT-XVI
I. Valorajn librojn nor la E-legejo de E-Universitato(vidu «A« 
N=2(6)p.l3).
2,Superfiuajn Hl-librejn por la tendaraj loterio kaj butiko.
3.Ekspoziciojn (albumojn) ligitajn al Esperanto aŭ kolektitajn 
kun helpo de E-to.
4,Superfluajn fotojn pri la pasintaj tendaroj por tendaraj fo
toalbumoj.
5. Novajn E-kantojn.Skribu la tekston sur grandan paperfolion 
(de formato N=24(594*841).
6. La plej interesajn murgazetojn por la ekspozicio de klubaj 
murgazetoj,
7. Dikajn kajerojn por enskribi lekciojn de la E-Universitato, 
paroliga aŭ tradukista kurboj,
8. Kluban donacon-suveniron por la tendar-organizantoj,
9. Tradukitan tekston por la tradukista konkurso,
10. Fiŝhokoj n Iain la konvena fadeno kunpreni tiuj,kiuj part
oprenos la fiskaptistan konkurson,
II. Kostumojn por la maskobalo.
12. Varmajn vestojn,
13. Kolorajn lumbildojn(slajdojn) pri E-temoj.
14. Artikolojn pri la pasinta SEJT por la ĵurnalista konkurso.
15. Ne forgesu skribilojn.

ci artikolon oni legu dum la kluba kunveno kaj dividu kiu 
klubano kion prenaj.

Pri S EJNI - SEM problemo
Mi partoprenis Ignalinan boatmarkon.Tie okazis seminario,kie 

ni priparolis kelkajn demandojn.
Kaj jen kion mi pensas,Inter kunflugintoj estis vera verda 

junularo.Mi ne eraro», se diro», ke nur Ĉirkaŭ 5 homoj estis pli

finpretoe.Se
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aĝaj ol 30 j.Kompreneble,al pli junaj,kiuj havas iom pli ol 
20»Jia afero estaa same malproksima,kiel stela ĉilio.por mi 
estas iom strange,ke ili devas decidi kion fari kun ni,kiuj 
havas pli ol 30.

Memkompreneble estas, ke la komitato devas junigi kaj p-» 
oet unu,du.tri jaroj tie restos nur vere junaj(kiel diris 
Ceitin:"Lau pasporto,sed ne nur laŭ animo").

Do,re stas "sen laboro" GonSarov,Silas,Vizgirdas,venos 
tempo - Aroloviĉ.
Sed samtempe ni debatas "Ĉu SEJM, ĉu SEM(aŭ,kiel ŝereo,SEW
- sovetlanda E-movado de maljunuloj).

Eble tamen jau» venis tempo,kiam ni povas dirljkaĵ SEJM 
kaj SEMTNi povas ne rapidi,sed post iu3 jaroj tiu demando 
jam fariĝos akra.

Estis tempo,kiam aktiva junularo kunigis laboron de j- 
unularaj kluboj,kaj nuna raportota lastaJdevSilas estas su
fice interesa.Tiam ekzisitis au jiunularo,aŭ lau mia opinio - 
"maijunuioj".Sed nun ekzistas mezaĝuloj,estinta junularo.Ili 
kunlabomas jam kaj kun junularo,kaj kun "aguloj".Eble ni 
komencu po-iomete kunlaboron de "agaj" kluboj?Kun simila p- 
oentfero,ekzemple7Kun simila al "Akordo" eldono?Ŭar tiam,se 
venos tempo por oficialiĝo,ni estos peetaj.gvankam ©ni par
olas, ke "sed,se oni denove malpermeeos?"Do,cu sidi kaj ate- 
ndi?Dee pli dum la lasta SEJT ni parolis pri socia institu
to.Komprenebla gvidos ĝin pli aĝaj homoj,kaj junularo kunl
aboros.

Certe,tuj "ekstaras" «vmando ĉu pri konfereacoj de SEM,ĉu 
pri alia formo.Sed tamen ni devas koni unu la alian kaj memo
ri, ke ekzistas mezaĝuloj,аж kaŭ komencantoj,ke tiuj mezaĝuloj 
ankaŭ kapablas labori Iraj povas esti utilaj,ĉar ili estas jaa 
bonoj,havantaj vioo-sperten kaj ian lokon sur la socia ŝtup
aro.

Povas esti,ke mi eraras,fantazias.Sed kion fari.
V.Cvetkova,Leningrad

Eviti miskomprenojn
La proksimiĝanta SEJT-ZVI igas min tumi la atenton de nia 

aktivularo al unu demando,kiu malgraŭ sia ŝajna bagateleco,po
stulas solvon..
Temae pri du gravaj tendaraj aranĝoj.Unu eetas la tradicia 
Somera Universitato(plua en la teketo mallongigota je SU),alls
- la novlanĈita Esperanto-Universitato(plue - EU).La funkcioj 
de iiuj ci du oroj Йе la programo klare diferencas,sed la no
moj estas bimiarjaide simii, aj.K1el tio povis okazi?De kie ape
ris tiel nomata EU,se en SEJT-fV ĉiuj konis ĝin sub la nomo 
"Primovada lemejo"?Se ni foliumos la antauajn numerojn de "Д- 
ktuale",ni povos legi , ke tion ni ŝuldas al iu mita decido de 
Komitato,cu de Konsilantaro.Tiuj asertaj esta? tutsimple mal
veraj, fakte la nomo EU estas trudita al la esperantistaro "en 
labora ordo", sed ne tio gravas.TTun ni staras antaŭ fakto,ke 
ekzisto de facile konfuzeblaj nomoj EU kaj SU ĉiam povas kaŭ
zi nenecesajn miskomprenojn,

Eble iuj Juj oponos spro kio do oni miksos - unu Universitato 
estas somere.,alia Esperanta, ĉio estas klara. ..Tia argumento ne 
konvinkas,ĉar ankaŭ SU eerte estas Esperanta,kaj ankaŭ EU eo- 
ije Iе finfine,kriterio de vero estas la praktiko»kiu montras, ке miskomprenoj jam okazas.E*  la artikolo de N.nvi- 
1ежеvaAktuale",U=3)sekvas,ke partoprenintoj devREVU en Miese 
malĝuste komprenis la cirkuleron de A.GonĈerov kaj anstataŭ 
pridiskuti programon de EU proponis titolojn de prelegoj por 
SU.Min mem antaŭnelonge unu aktivulo demandis pri SUtmia res
pondo lin ne kontentigis,kaj poste evidentiĝis,ke fakto lin 
interesis EU.,,

Eetas klareipor ke tiaj okazoj ne ripetiĝu,por ko la ten-
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«Minuloj povu ^eneabaraee orientiĝi ев 1« programo de SEJT, ni 
devas likvidi la erarprovokan koincion.Haturs «blas du man
ieroj por tio»

ii povus konservi la nomon su.kiu eatas efolon#» » n redi kl
ininte kaj kongruas kun alni la aranfio dum Universalaj kongre»» 
aoj» Tiuokaze EU ricevu alian,nli modestan nomon.La denaska 
"«■ri.aovada lernejo*  ne plane vo apa gulaa ĝiajn funkciojn, do 
eblus rebapti ĝin ja pli ĝenerala * Lernoj о ae aktivulo*  au io 
einila.

Tamen EU pli ol ^U re «panda e al la Veveja aocio de uni
versitato kiel stude ventro,kie oni ne nur prelegas,sed ankaŭ 
kontrolas selojn de studantoj kaj enmanigas diplomojn,al ili. 
Pro tio alia vojo • restigi la nomon KU - sajnas pli trafa. 
3e setoe tiel,alian nomon devas ricevi SU.En Ln tendara Bult
eno W*i  ‘i «stas «malata kiel "seiene-povmlaraj prelegoj*,sed  
cert oblas el penni lc® pli interesan,

'o ni bezonas nur adopti pli konvenan nomon por 3U afi por 
■ад kaj eknr.i ĝin jaa 81-mm» re. io» nia movado,plurfoje manife
stinta eltrovemon eia diversaj pli ĝenaj situacioj,tio ne devas 
•eti tro «alfacila tanko,

T,Arolovie,moskvo
Pri irero

Vi volas prirakonti iomete la nebrilan situsriou en ireiJŝ, 
resulte de kio nun(ci-somere) ec ne okai; renkontiĝo da ukra
inaj esperantistoj,fri Ofti» planita por ci somero eo slnvjano- 
«orwk, kaj tion proponis ĝuste ncrkovanoj.Sed en mejo la fiark- 
ovanoj proponis antaŭe Pian rialton al kaporojje kaj poste kun 
demaeknnoj ili proponis ĝian transmeton en tut-ukrsinian ron- 
kenti$en(anstataŭ la planita en Slavj«snogorsk?2?).La renkontŭĝo 
en -fo porojje malebligis pre enkolnosado de la eefa organizanto 
¥,.4jabako§j,Sed pri sievianogorek neniu eB rememoris,Far kio do 
decidi,voĉdoni?.«La situacio tre bone respegulas la staton de 
aferoj on WBJM.Oni kunvenas,babilas unufoje en jaro kaj poste 
,,, forgesa»,

lenereIe trejn ekde sia apere en 1969 sajnas,miaopinie,je 
nortnaekito.ŭi latino»» pretendas esti iu aperta eni vada ‘♦mo
vado'*,  sed «e ne estas plenvalore arto de la tutlanda «ova
do' -Ul).

Al ni sejna», ke la Sefa kaŭzo de tiu el t uea io estae manko 
de SKiualc intergrupa informdoe. -lksewle,ni en Aapurojje pro 
La «al sukce sinta kunvoko de la renkontiĝo, tamon finfine ekad
ia, ice eetas esperantistoj kaj eĉ grupoj en PaVlodar,Mikolajev 
(f) kaj '»8 de io okazas en... Klero,kvankan Я. itarodubeev po
vus diskonigi tiujn faktojn ja» delonge.Setis decidoj fondi 
regulajn inforndlojn(ali9ona6 similo al KKK),en kiuj informi 
pri novaĵoj en lokaj grupoj,Fakte,tion devis fari P.Starodub- 
cev,8ar li havee teknikajn rimedojn kaj sufican informitecon. 
Sed oni parolis.decidis kaj ,,, forgesis.

Kaj do jon klariĝie interesa fakto ila najbare Dne p rt> po t- 
rovska provinco havas esperantistojn kaj »8 grupojn en preskaŭ 
8iuj siaj urboj ion Dnepropetrovtet w*ai,on  krivoj Reg,Eovomopko- 
vek.Paviograd,Hikopci,kaj ili eĉ mea ne solas unu ppri la alia.

Por iti ripari tion,necesas ne kunveni kaj feri novajn de
cidojn, sed plenumi iea akceptitajn i.a,aperigi almenaŭ prov- 
eu^ron de ukraina intergrupa informilo.Kiel ni eu лар oro jjo 
povas kunvoki renkontiĝon,se ni efi ne bavas aktualan aureсетов, 
povas esti ke ĝi triviĝas Se H.starodubcev persone?

Kun Sioa koraenais anonci ŭarkovo kaj Гопеeko,ec ne doni
nte al ni la adresaron,

• i suposas,toe la tut-ukrejniaj kunvenoj estu ne printespo 
nek casare, sed en aŭgusto ati septembro,ne Irjprovisitaj,sed so
lide preparitaj por eviti mankojn,pri kiuj tesi? en 1» laeta
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•Aktualo*,

D.Kolker,  saporoj je
gri krokodiloj, S3JM М3 Я8М

8b 1« lastaj кАjeroj de "A" kaj du» renkontiĝoj de sapero- 
atistoj oni ekre dlakuta» pti SBH1 afi S8T,StJM su Я8Й.

Parte la problemoj estia gravaj."Aktuele*  «etne vera tribu
no por akraj problemoj,sed,si mi aajnas.ke en tiuj dlEkutoĵ oai 
forgesas pri aia Sefe celoi la disvastigo de Esperanto,propag
ando de ĝiaj oelo>.

Multaj inetruletoj de Kaperanto aperti» tiun okasontkomenc
as la kurson 20 boaoj,eukoeee finas 5 kaj ekaktivas en ^-mavado 
du aŭ eĉ unu.

% klopodoj de la instruinto eatis vanaj?Tute no,ĉar tiuj 
ld-19 el la vizitintoj eksciis pri Esperanto,ili en ia santoro 
propagandos inter loĝantaro «esperanton.

Л tendarojn por koatene.vntoj,se lli realiĝas, oni devas al*  
ciri aktivotn amikojn de ?flpeT»ntu(o6 neeepersat Istoj») por toe 
lli komprenu la spiriton de ^apomntuĵo kaj poste port propaga
ndi nisa lingvon anetan.

Iomete oni devas diri pri krokodiloj.Certe krokodiloj estas 
ĵaldesirindaj en Separantujo.Kaonojade krokodilado estae janaj t
1)smiperfekta kono de la lingvo,2) ankoraŭ Lomonosov diri» k» 
oni parolu «ermane kun abatino,itale kun fraŭlinoj,sed ruse oni 
onvas paroli kun Ĉiuj.
•u ni forpelu entute inter «a esperant istoj nian gepatran 
lingvon(екзеафЮ la rusan) ?fhi per forpelo de la gepatra ling
vo ne forpelos ni de Kaperanto amikojn de Kaperanto?

Tion «i skribas.oerte,ne рот defendo de krokodiloj,tute ne. 
Sed la problemo de krokodiloj rekte» zsai grafi klopodoj de verda 
poiieo dum la tendaroj.

Ifi, esperanti stoj, ne forgesu pri tio,ke ni loĝas ne en uto
pia KsperantuJ o. sed en konkreta medio,stoikaj laboro en tiu emdio 
estu dediĉata al disvolviĝo de nia amata lingvo.

I.Korolev,  Bijsk
SCIIGOJ SCIIGOJ SCIIGOJ

9» Alma-Ata estaa produkto!aj novaj K-inaignej.unue el la o- 
pdeimenoj astas ronda,22 mm en diametro.чело de le rondo trovb 
gae granda verda stelo kun la litero "S*  en la neutro.>ur la r- 
anda strio de la insigno estas skribita la vorto "Seperanto*is 
upre en Kaperanto,malsupre en la rusa.

La proksina,»» kosto estsa 15 kp.Le unuaj insignoj aperos f- 
ine de junio.Aliaj du sfi tri specimeno! aperoj nur,«a la venda
do de la unue sukeesoe.La insignoj versajne estoa mendeblaj el 
8luj urboj.8e ilin sendos vendo ordenisaJoj,eerte sendokostoj s» 
estos.Ceteraj organismoj povas mendi la insignojn laŭ jena ed- 
rftso,Alma-Ata,KreenogvardeĴskij trafrt 207,fabrika ‘suveniraDi
rektoro nekmenjov kon «t entia PedorovlĈ.

G. Gercikov, Tslgax-
Sn novomoskovsk post la fino de k-Icutao estas fondita ft-eo*  

eleto,kiu konsistas el 15 geesperantistoj.
Kun helpo de urba komiteto de komsomolo mo planas plu disv

astigi Esperanton en mia urbo.Certo,mi kun kelkaj miaj komenca
ntoj estos partoprenante! la S V IT-XVI,

A. Kuprlonko, 5ovo»noBkovsk
fi iu j n, ĉiujn, 8 iu jn 
Aĉulo Kodia
reule du Volumojn de "Historio de Kaperanto" ol Leningrada kl

uba blblioteko kaj ne redonae.^iu,kiu lin konaa selu pri tiu f- 
akto.

D.Lukjanee,Leningrad
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